Rauhan Herra suo rauha

olevan kaukana, tuntuvat sen heijastusvaikutukset
myös täällä. Uutiset tuovat sodan raakuudet silmiemme eteen, ja ne luovat levottomuutta ja pelkoa keskuuteemme. Ukrainan sodan seurauksena
on maahamme saapunut 40 000 ukrainalaista hakemaan turvaa ja suojelua, ja heidän mukanaan
sodan kauhut tulivat keskellemme hyvin konkreettisesti.
Näin sotiemme jälkeen syntyneet sukupolvet pääsivät osittain liittymään niihin tunteisiin, joita vanhempansa kokivat sotien aikana. Pelkoa ja huolta
oman ja läheisten turvallisuudesta, huolta tulevasta ja sodan laajenemisesta. Kuinka tästä selvitään eteenpäin, kuinka kauan tätä kestää?

Tätä kirjoittaessani on kuulas ja kylmähkö lokakuun viimeisen viikon päivä. Syksy on edennyt pitkälle ja alkaa pikkuhiljaa kääntyä talveksi. Kuukauden kuluttua tästä ollaan jo adventin kynnyksellä,
sillä marraskuun viimeisenä sunnuntaina alkaa uusi
kirkkovuosi. Tuolloin, I Adventtisunnuntaina, alkaa
joulun odotuksen ja siihen valmistautumisen aika.
Monien perinteisiin kuuluu yhä tulla tuolloin jumalanpalvelukseen laulamaan tuttua ”Hoosianna”hymniä.
Tuo virsikirjamme ensimmäiseksi virreksi sijoitettu
Georg Joseph Voglerin sävelys on yhtäältä mahtipontinen ja riemullinen ylistysmarssi saapuvalle
Vapahtajalle, Pelastajalle ja Rauhan Ruhtinaalle.
Samalla kun siinä ylistetään, siinä myös huudetaan
apua, ”auta, pelasta”.
Auta ja pelasta, sillä me olemme joutuneet pulaan,
pahempaan kuin pulaan. Auta ja pelasta meidät,
koko maailma. Tuo pyyntö on noussut keskuudessamme aivan uudella tavalla ajankohtaiseksi viimeisten vuosien aikana, jolloin monella tapaa
muuttuneet tilanteet ovat nostaneet esiin epävarmuutta, huolta ja pelkoa monien elämässä.
Ensin jäimme koronan kouriin, eikä sen ote ole
kyllä vieläkään kirvonnut; se kulkee mukanamme
edelleen. Mutta kun siihen aloimme tottua, iski Ukrainan sota järkyttävällä tavalla tietoisuuteemme
tämän vuoden helmikuussa. Vaikka tuo sota tuntuu

Näiden tunteiden ja ajatusten keskeltä nousee mieleeni palestiinalaisen laulun sanat, jotka ovat virsikirjassamme virtenä 918. Se on lyhyt rukous, jossa
pyydetään sitä kaikkein tärkeintä, mitä ihmiset tarvitsevat – rauhaa. Rauhaa koko maailmaan, rauhaa
kaikkiin kriisipesäkkeisiin, suuriin ja pieniin. Rauhaa
perheisiin ja ystävyyssuhteisiin, rauhaa sieluun ja
sydämeen.
”Rauha Herra suo rauha.
Rauhaa me kaipaamme niin.
Rauhan Herra suo rauha.
Kaipaamme rauhaa Herra, niin.”
Tuon rukouksen myötä toivotan kaikille teille siunattua adventtiaikaa ja ennen kaikkea muuta rauhaa.
Jussi Kauranne
kirkkoherra

Jumalanpalvelukset ja hartaudet

La 24.12. klo 14 jouluaaton hartaus Oitin seurakuntatalossa; Grönholm, Saraneva.
La 24.12. klo 16 jouluaaton hartaus Ryttylän kirkossa; Grönholm, Kant.
La 24.12. klo 16 jouluaaton hartaus Hausjärven
sankarihaudoilla; Kauranne, Saraneva.
La 24.12. klo 23 jouluyön messu Hausjärven kirkossa; Pirjetä, Kant ja kirkkokuoro.

Alkavan talvikauden aikana on syytä säästää energiaa koko maassa. Hausjärven seurakunta osallistuu energiansäästötoimintaan järjestämällä kylmällä kaudella tammi-maaliskuissa jumalanpalvelukset pääsääntöisesti vain Oitin seurakuntatalossa ja Ryttylän kirkossa, joita ei tarvitse erikseen
lämmittää jumalanpalveluskäyttöön. Huhtikuulla
palaamme jälleen normaaliin käytäntöön.
Su 27.11. klo 10 I Adventtisunnuntain perhemessu Ryttylän kirkossa; seurakuntapastori Virpi
Pirjetä, kanttori Evi Kant ja kirkkokuoro. Messun
jälkeen kirkkopuurot ja messuavustajakoulutus.
Su 27.11. klo 13 Adventtihartaus Mommilan kirkossa; kappalainen Hans Grönholm, Kant.
Su 4.12. klo 10 messu Hausjärven kirkossa; kirkkoherra Jussi Kauranne, kirkkomuusikko Tuulikki
Saraneva.

Su 25.12. klo 8 sanajumalanpalvelus Hausjärven
kirkossa; Kauranne, ma perhediakoni Päivi Kantonen, Saraneva.
Ma 26.12. klo 10 messu Ryttylän kirkossa; Pirjetä,
Kant.
Su 1.1.2023 klo 10 Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus Oitin seurakuntatalossa; Kauranne,
Kant.
Pe 6.1. klo 10 messu Mommilan kirkossa; Grönholm, Saraneva.
Su 8.1. klo 10 perhemessu Ryttylän kirkossa;
Grönholm, Saraneva.
Su 15.1. klo 10 messu Oitin seurakuntatalossa;
Kauranne, Kant. Messun yhteydessä siunataan
tehtäväänsä uusi kirkkovaltuusto. Messun jälkeen
kirkkokahvit.
Su 22.1. klo 10 messu Ryttylän kirkossa; pastori
Seppo Ahvenjärvi, Grönholm, Kant.

Ti 6.12. klo 10 itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus Hausjärven kirkossa; Kauranne, Kant, kirkkokuoro.

Su 29.1. klo 10 riparimessu Hausjärven kirkossa;
Pirjetä, Grönholm, Kauranne, nuorisotyönohjaajat
Elisa Lemmetty ja Soile Numminen, Saraneva.

Ennen jumalanpalveluksen alkua on seppeleenlasku kirkkotarhassa Karjalapatsaalla ja jumalanpalveluksen jälkeen seppeleenlasku ja kunnianosoitus sankarihaudalla.

Su 5.2.klo 13 vauvamessu Oitin seurakuntatalossa. Erityisesti mukaan kutsutaan vauva- ja taapero-ikäisiä seurakuntalaisia. Perheet, isovanhemmat ja kummit, kaikenikäiset, tervetuloa! Messun
yhteydessä on vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen avaus.

Su 11.12. klo 10 messu Oitin seurakuntatalossa;
Pirjetä, pastori Helena Koivumaa, Saraneva. Messun jälkeen kirkkokahvit ja jumalanpalvelusavustajakoulutus.

Su 12.2. klo 10 messu Ryttylän kirkossa; Grönholm, Kant.

Su 18.12. klo 10 hartaus Mommilan Seurakuntatuvalla; Grönholm, Kant.

Su 19.2. klo 10 messu Oitin seurakuntatalossa;
Kauranne, Kant.

Su 18.12. klo 13 viikkomessu Hausjärven kirkossa.
Messu on vuoden 2023 riparien aloitustapahtuma,
joten messussa on mukana kaikki vuoden 2023 riparilaiset.

Ke 22.2. klo 18 tuhkakeskiviikon hartaus Oitin
seurakuntatalossa; Grönholm, Saraneva.
Su 26.2. klo 10 messu Ryttylän kirkossa; Pirjetä,
Saraneva.

Diakonia ja aikuistyö
Isäillat jatkuvat edelleen Ryttylän kirkon asunnossa. Seuraavat illat ovat ke 30.11., 14.12. 18.1.
ja 22.2. klo 18. Illoissa on isille omaa ohjelmaa ja
paikalla on myös lastenvahdit, joiden hoitoon voi
jättää alakouluikäistä jälkikasvua. Tarjolla on
myös kevyttä iltapalaa. Nähdäänpä siis isät tuolloin!
Kinkerit järjestetään vuonna 2023 helmi-maaliskuussa pääsääntöisesti seurakunnan tiloissa Kirkonkylässä, Oitissa ja Ryttylässä. Toki kinkerit on
mahdollista järjestää myös kodissa, mikäli halukkuutta kyliltä löytyy. Halukkaat kinkeri-isännät jaemännät voivat sopia ajoista ja paikoista kirkkoherran kanssa (jussi.kauranne@evl.fi).
Kinkerien yleisaiheena on tulevaisuus ja toivo.

Jouluavustusten hakuajat 2022
ti 29.11. klo 10 -12 Ryttylän kirkko, Kirkkotie 7,
ke 30.11. klo 10 -12 Oitin srk-talo yläkerta,
Sykärintori 4 ja
to 1.12. klo 13 – 14 Hikiän nuorisotila,
Hikiäntie 280
Mukaan tiedot tuloista ja menoista. Tulethan terveenä!

SEURAKUNNAN JOULURETKESTÄ ON INFO
VARHAISKASVATUKSEN OTSIKON ALLA.

Diakonian päivystys Hikiällä (Hikiäntie 280,
kunnan nuorisotila) maanantaisin tunnin ajan
noin kerran kuussa, katso seurakunnan kotisivuilta päivystyspäivät.
Yhteisvastuukeräys avataan su 5.2. klo 10
messun yhteydessä. Keräystilit ovat näkyvillä seurakunnan kotisivuilla.
Puujaan diakoniapiiri kokoontuu Vanhassa
Pappilassa (Pappilantie 59) ma 23.1.2023 klo 14.
Seurakunnan työntekijöistä paikalla ovat Evi ja
Jussi.

Uusi kasvo Hausjärven seurakunnan
diakoniatyössä!
Hei, olen Tarja Lemmetty. Olen aloittanut lokakuussa diakoniatiimissä viransijaisena.
Aiempi työkokemukseni on hoiva-alalta, pääasiassa kehitysvammaisten kanssa. Olen kotoisin Mommilasta, kirkon kupeesta, ja nykyään asun Hämeenkoskella. Perheeseeni kuuluu aviomies ja kolme aikuista lasta. Vapaa-aikani kuluu käsitöiden, kissojen ja maatalon pihapiirin parissa.

Yhteiseen pöytään, siis. Tervetuloa!

Lähetys

Oitin seurakuntatalossa
to 15.12. klo 17-20 Kauneimpien joululaulujen
yhteydessä,
pe 16.12. klo 17-19 ja
la 17.12. klo 12-14
Hausjärven kirkossa ke 21.12. klo 17-20 Kauneimpien joululaulujen yhteydessä pienimuotoinen puoti ja pipari-glögitarjoilu,
to 22.12. klo 17-19 ja
pe 23.12. klo 17-19 ja kaikille kävijöille glögi-ja
piparitarjoilu.

Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden
Hausjärven seurakunnassa vuonna 2022
Ryttylän kirkko 11.12. klo 18
Oitin seurakuntatalo 15.12. klo 18
Hausjärven kirkko 21.12. klo 18
Mommilan kirkko 22.12. klo 18
Lähetyksen joulupuoti on avoinna:
Lähetyspuodin joulunalusaika ja kirkon avoimet
ovet Ryttylän kirkolla
la 26.11. klo 12-14,
su 27.11. perhemessun ja tarjoilujen jälkeen,
to 1.12. klo 17-19,
pe 2.12. klo 17-19,
la 3.12. klo 12-14,
ti 6.12. n. klo 17-18 partion juhlan yhteydessä,
to 8.12. klo 17-19,
pe 9.12. klo 17-19,
la 10.12. klo 12-14,
su 11.12. klo 18-20 Kauneimpien joululaulujen
yhteydessä sekä

Lähetyksen käsityöpiiri ja papparyhmä
Lähetyksen käsityöpiiri kokoontuu Oitin seurakuntatalon sohvahuoneessa Eila Karjalainen
johdolla joka toinen torstai klo 13-15.
Samaan aikaan kokoontuu papparyhmä Martti
Hakolan johdolla seurakuntatalon alakerran
luolassa.
Kokoontumispäivät ovat: to 19.1., 2.2.ja 16.2.
Käsityöryhmästä lisätietoja antaa Eila Karjalainen puh 044 322 3222 ja
papparyhmästä ja sen toiminnasta Martti Hakola 044 530 2432.

Musiikki

Kirkkokuoro harjoittelee torstaisin klo 18-19.30
Oitin seurakuntatalossa. Tiedustelut: Kanttori Evi
Kant, puh. 050 592 2443.
Ukettaret edistyneille ukulelen soittajille kokoontuu torstaisin klo 17-17.50 Oitin seurakuntatalossa. Tiedusteluihin vastaa Evi.
Alakouluikäisten kanteleryhmä kokoontuu
keskiviikkoisin klo 15-15.30 Ryttylän kirkossa. Tiedustelut: Tuulikki Saraneva, puh. 050 595 5448.
Alakouluikäisten ukuleleryhmä kokoontuu
keskiviikkoisin klo 15.45-16.15 Ryttylän kirkossa.
Tiedusteluihin vastaa Tuulikki.

Alakouluikäisten ukulele jatkoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 16.15-16.45 Ryttylän kirkossa. Tiedusteluihin vastaa Tuulikki.

Konsertit
Ma 28.11. klo 19 Paikallisten Lions-Clubien järjestämä joulukonsertti. Esiintyjinä Marita Taavitsainen ja Janne Tulkki. Lippu 25€.
Su 11.12. klo 16 RiiNan joulukonsertti Hausjärven kirkossa. Vapaa pääsy, ohjelma 15€.
Su 18.12. klo 18 Rakkaita joululauluja Oitin
seurakuntatalossa. Seeli Toivio, laulu ja sello,
Evi Kant, piano. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.

Varhaiskasvatus

Perhekerhot

Tervetuloa päiväkerhoon!
Seurakunnan päiväkerho on tarkoitettu 3-5 –vuotiaille lapsille. Päiväkerho tukee monipuolisen toiminnan kautta lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.
Kerhopäivän aikana lapsi toimii ryhmässä hiljentyen, laulaen, leikkien sekä oppien sosiaalisia ja
motorisia taitoja yksilöllisesti. Kerhossa on myös
Metsämörri -toimintaa, jossa leikimme ja tutustumme luontoon.
Kerhot kokoontuvat kahdesti viikossa Ryttylässä ja
Oitissa, ohjaajina toimivat Paula Vikman ja Soile
Numminen.
Syksyn kerhokausi jatkuu 8.12. asti.
Oitin päiväkerhon joulujuhlaa vietetään ma 12.12.
klo 18 Oitin seurakuntatalolla.
Ryttylän päiväkerhon joulujuhlaa vietetään ti
13.12. klo 18 Ryttylän kirkolla.

Perhekerho on avointa toimintaa, jonne voi tulla
tapamaan muita vanhempia, juomaan kahvit ja
syömään myöhäistä aamupalaa, hakemaan vertaistukea, jutustelemaan tärkeistä ja vähemmän
tärkeistä asioista, ihmettelemään arkea yhdessä.

Ensi kevään aikaan 3-vuotta täyttävät voivat jo
tulla kerhoon. Kevään 2023 päiväkerhoihin ilmoittautuminen Paulalle ja Soilelle sähköpostilla 9.12.
mennessä.

Kerhokerrat ovat ilmaisia, vapaaehtoinen kahvi-

Kevään kerhokausi alkaa 24.1.2023 (viikolla 4)

Hikiän nuorisotila (Hikiäntie 280)

Lastenohjaaja Paula Vikman
paula.vikman@evl.fi / 050 324 8809
vs. lastenohjaaja-nuorisotyönohjaaja Soile Numminen soile.numminen@evl.fi / 050 575 4333
Kasvatuksen pappi Virpi Pirjetä 050 413 2284

maksu.
Maanantai 23.1. klo 9.30 – 11.30

Keskiviikko 25.1. klo 9.30 – 11.30
Oitin päiväkerhotila (Sykärintori 4) ja
Ryttylän kirkko (Kirkkotie 7)
Perhekerhot aloittavat kevätkauden viikolla 4.

Lasten joulu ke 7.12.
klo 10 -12 Vanhassa pappilassa (Pappilantie 59, Hausjärvi)
joulukertomus, puuro, askartelu ja muskari.
Tervetuloa kaikki!

Retki Vivamoon Ihmeellinen ilo- joulunäytelmään la 10.12.2022

KOULUIKÄISTEN TOIMINTA
tarjoaa esikoulu- ja kouluikäisille oman paikan
seurakunnassa. Kerhoissa, leireillä ja toimintapäivissä tehdään yhdessä, pelataan ja leikitään, soitetaan ja lauletaan, ollaan Raamatun äärellä, tehdään kädentaitojuttuja ja vaikka rymytään metsässä, jos se tuntuu hyvältä.
Kouluikäisten työssä on mukana kerhonohjaajia,
isosia sekä nuorisotyönohjaajat Soile ja Elisa.
Tuu säkin mukaan!
Kerhot:
Torstaisin hamahelmikerho Oitissa.

Lähtö klo 11.15 Oitin srk-talon yläpihalta, paluu
Oittiin noin klo 16.00.
Retki maksaa 15€/aikuinen ja 5€/4 – 12 vuotiaat.
Alle 12 vuotiaat vain huoltajan kanssa. Sisältää
matkan, näytelmän, puuron ja pullakahvin/mehun.
Näytelmä on koskettava ja lämminhenkinen
draama kaikenikäisille. Elävät tulet, lampaat, aasit
ja pieni seimessä nukkuva vauva tuovat ensimmäisen joulun tapahtumat lähelle niin lasta kuin aikuistakin.
Matkalla tavataan Maria ja Joosef, Sakarias ja Elisabet. Betlehemin basaarin äänekkäät myyjät, majatalon erilaiset asukkaat sekä paimenet kedolla.
Itämaan tietäjät kohtaavat kuningas Herodeksen ja
sotilaat. Enkelit tanssivat ja ilmoittavat Vapahtajan
syntymästä.
Näytelmän kesto: n. 1 h. Näytelmä on ikärajaton.
Esityspaikka: Näytelmä esitetään ulkona. Yleisö
siirtyy esityspaikalta toiselle näytelmän aikana tietä
pitkin.
Esteettömyys: Näytelmä on pääosin esteetön.
Apuvälineiden avulla liikkuville haastavaa voi olla
lumi- tai loskakeli. Huonosti kävelevien voi olla hankala selviytyä maaston epätasaisuudesta.
Ilmoittaudu 25.11. mennessä Päiville
paivi.kantonen@evl.fi tai tekstiviestillä
050 5913762

Kerhotoiminta lopettaa syyskauden viikolla 49
(8.12.) ja jää joulutauolle.
Kerhojen kevätkausi alkaa viikolla 5 eli 26.1.2023.
Kevään 2023 Hamehelmikerhon aika vaihtuu,
kerho kokoontuu klo 17-19.00

1-6 luokkalaisten pääsiäisteemainen LEIRI
1.-2.4.2023

Ajankohtaisimmat tiedot löydät meidän instasta @hausjarvisrknuoret!

Leiri pidetään Hauholla Vähäjärven lomakodissa ja
sinne kuljetaan yhdessä bussilla.
Leirille ilmoittaudutaan sähköisesti ja linkki ilmoittautumiseen ilmestyy tammikuun lopussa seurakunnan nettisivulle. Ilmoittautuneille lähetetään
sähköpostitse leirikirje.
Hinta 20e/hlö. Leiristä vastaa Soile, jolta voi kysellä lisätietoja

Nuoriso- ja rippikoulutyöstä vastaa
Elisa Lemmetty,
nuorisotyönohjaaja & somevastaava,
elisa.lemmetty@evl.fi, 050 575 4302
Facebook: Nuorisotyönohjaaja Elisa Lemmetty
Instagram: hausjarvisrknuoret & srk.elisa
Snapchat: srkelisa
TikTok: hausjarvisrknuoret

Muutokset toiminnassa mahdollisia!
Ajankohtaisimmat tiedot löydät meidän instasta
@hausjarvisrknuoret!
Soile Numminen vs. nuorisotyönohjaaja
soile.numminen@evl.fi, 050 575 4333
Instagram: hausjarvisrknuoret

Rippikouluilmoittautuminen vuodelle 2023
on päättynyt. Jatketun ilmoittautumisen johdosta ilmoitamme rippikouluvalinnoista marraskuun aikana. Vapaita rippikoulupaikkoja voit tiedustella Virpi-papilta.
Ensimmäinen, kaikille rippikoululaisille yhteinen rippikoulustartti 18.12.2022 klo 13
Hausjärven kirkossa!
Rippikoulupappi Virpi Pirjetä, p. 050 413 2284 /
virpi.pirjeta@evl.fi
Nuorisotyönohjaaja Elisa Lemmetty p. 050 575
4302 / elisa.lemmetty@evl.fi

Nuorisotyö ja rippikoulut
Hausjärven seurakunnan nuortentilat sijaitsevat
Oitin seurakuntatalolla alakerrassa.
Nuorten avoimet ovet 9.12. saakka parittomien
viikkojen perjantaisin klo 16-20. Nuortenillat jatkuvat joulutauon jälkeen perjantaina 20.1.2023!
Syksyn 2022 isostoimintapäivät klo 10-15 lauantaipäivinä: 1.10., 29.10., 12.11., 17.12.

Työntekijöiden yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto, taloustoimisto sekä
hautausmaatoimisto Hikiäntie 51,
avoinna arkisin klo 9-13
Toimistosihteeri Tiina Alastalo 050 513 6610
Hautausmaatoimiston toimistosihteeri
Seija Simonen 050 405 8040
vs talouspäällikkö Kaija Palola 050 595 5441
Päivystävä pappi virastossa arkisin 9.30-13.00
Kirkkoherra Jussi Kauranne 050 575 9150
kappalainen Hans Grönholm 050 321 8330
seurakuntapastori Virpi Pirjetä 050 413 2284
Toimistot palvelevat myös muina aikoina erikseen
sovittaessa.
Kirkkomuusikot
Kanttori Evi Kant 050 592 2443
Kirkkomuusikko Tuulikki Saraneva 050 595 5448
Diakoniatyöntekijät
Diakoni Jaana Hapulahti 050 591 3762
ma perhediakoni Päivi Kantonen 050 591 3761
vs diakoniatyöntekijä Tarja Lemmetty
050-526 9300
Nuorisotyönohjaaja
Nuorisotyönohjaaja Elisa Lemmetty 050 575 4302
ma nuorisotyön-lastenohjaaja Soile Numminen
050 575 4333
Varhaiskasvatuksen lastenohjaajat
Paula Vikman 050 324 8809
Kasvatuksen pappi
Virpi Pirjetä 050 413 2284
Vahtimestarit
Risto Hinkkanen 044 729 3889
Kati Koskinen 040 529 6698, kati.c.koskinen@evl.fi
Airi Närhi 050 590 5544
Erityisammattimies Kari Jokelainen 050 590 6240
Työntekijöiden sähköpostiosoitteet pl poikkeukset:
etunimi.sukunimi@evl.fi
Seurakunnan sähköposti: hausjarvi.seurakunta@evl.fi
Seurakunnan kotisivut: www.hausjarvenseurakunta.fi
Facebook: Hausjärven seurakunta
Instagram: hausjarvisrk
YouTube: Hausjärven seurakunta

Rauhallista joulua!

